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Responsible Business Alliance လုပ္ေဆာင္ခ်က္ က်င့္ထံုး
ယခင္က Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) ဟု ေခၚသည့္ Responsible Business Alliance (RBA)
၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ က်င့္ထံုးသည္ အီလက္ထေရာနစ္ စက္မႈလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္သည္ အဓိက
အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ယင္း၏
ပ့ံပိုးေရးကြင္းဆက္မ်ားသည္ ေဘးကင္းေၾကာင္း၊ လုပ္သားမ်ားအား ေလးစားမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံေၾကာင္းႏွင့္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အရ တာ၀န္ယူမႈရွိၿပီး က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်မွတ္သည္။
ယခုက်င့္ထံုး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ စက္မႈလုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္
သတ္မွတ္ထားေသာ အရာမ်ားမွာ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္္အတြက္ ဒီဇိုင္းဆြေ
ဲ သာ၊
ေစ်းကြက္တင္သြင္းေသာ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပ့ံေသာ
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား အားလံုးျဖစ္သည္။ က်င့္ထံုးကို အီလက္ထေရာနစ္ က႑မွ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမွမဆို မိမိဆႏၵအေလ်ာက္
က်င့္သံုးႏိုင္ျပီး ေနာက္ဆက္တအ
ြဲ ေနျဖင့္ ထုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အလုပ္သမား ငွားရမ္းသူမ်ား အပါအ၀င္
ယင္း၏ ပံ့ပိုးမႈကြင္းဆက္ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္ခမ
ြဲ ်ားအေပၚ သတ္မွတ္သည္။
ယခုက်င့္ထံုးကို က်င့္သံုးျပီး အဖြ႕ဲ ဝင္ျဖစ္ရန္ (“အဖြ႕ဲ ဝင္”) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ယင္းက်င့္ထံုးကို
ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကျငာၿပီး က်င့္ထံုးႏွင့္ ယင္း၏စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ စနစ္တစ္ခုျဖင့္ တက္ၾကြစြာ လိုက္နာရမည္။
အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားသည္ က်င့္ထံုးကို ပံ့ပိုးေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုလံုး၏ ကနဦးအစအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရမည္။
အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ရိွသည့္ ပံ့ပိုးသူမ်ားအား က်င့္ထံုးကို သိရွိၿပီး
လိုက္နာေစရမည္။အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ရိွသည့္ ပံ့ပိုးသူမ်ားအား
က်င့္ထံုးကို သိရွိၿပီး လိုက္နာေစရမည္။
ယခုက်င့္ထံုးကို က်င့္သံုးရာတြင္ အေျခခံက်သည့္အရာမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးတြင္မဆို
မိမိတို႕လုပ္ေဆာင္သည့္ႏိုင္ငံတြင္းရိွ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ တရားနည္းလမ္းမ်ားကို အျပည့္အဝလိုက္နာသည္ဆိုသည့္
နားလည္မႈပင္ ျဖစ္သည္။1 က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းသည္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈအျပင္
လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္မ်ားကို ျမင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ ေရးဆြထ
ဲ ားျခင္းျဖင့္
ဥပေဒအရ လိုက္နာရျခင္းထက္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေစရန္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားကိုလည္း အားေပးသည္။
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ကိစၥရပ္မွန္သမွ်သည္ ေဒသဆိုင္ရာျပ ာန္းဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
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က်င့္ထံုးသည္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အပါအဝင္ အျခားေသာ တတိယအဖြဲ႕ အစည္း အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖန္တီး ရန္ႏွင့္ ထပ္တိုး ရန္

ရည္ရယ
ြ ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။
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သို႔ေသာ္လည္း RBA က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာျပ ာန္းဥပေဒတို႔အၾကား စံသတ္မွတ္ခ်က္ျခားနားၿပီး RBA က
စည္းကမ္းအတင္းၾကပ္ဆံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပည့္မီမႈအတိုင္း ကိုက္ညီေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဖာ္ျပသည္။

UN မွ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး လမ္းညႊန္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ယင္းက်င့္ထံုး၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ILO မွ
အလုပ္အကိုင္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေၾကျငာခ်က္မ်ားႏွင့္ UN ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ
လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမွ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဓိကစံႏႈန္းမ်ားမွ အေျခခံထားသည္။
RBA အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈက်င့္ထံုးမ်ားကို ဆက္လက္ဖြံ႕ျဖိဳးေစရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္
အဓိကပါဝင္သူမ်ားထံမွ ပံုမွန္ အားထုတ္မႈမ်ား ရရိွရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသည္ ျဖစ္သည္။
က်င့္ထံုးတြင္ အပိုင္း၅ပိုင္း ပါဝင္သည္။ အပုိင္း က၊ ခႏွင့္ ဂ တို႕သည္ လုပ္သား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးအျပင္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တို႕အတြက္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသီးသီး ေဖာ္ျပထားသည္။ အပိုင္း ဃ အေနျဖင့္
စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေရးသားထားသည္။ အပိုင္း င သည္ က်င့္ထံုးမ်ားကို
စီမံခန္႕ခြရ
ဲ ာတြင္ လက္ခံႏိုင္သည့္စနစ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
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က။

လုပ္သား

အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ
နားလည္ထားသည့္ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းႏွင့္ ေလးစားမႈအတိုင္း ဆက္ဆံရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္
အလုပ္သမားအားလံုး ယာယီ၊ ေရႊ႕ေျပာင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ၊ တိုက္႐ိုက္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္
အျခားေသာ မည္သည့္ အလုပ္သမားအတြက္မဆို အက်ံဳးဝင္သည္။ အညႊန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အသိအမွတ္ျပဳ
စံႏႈန္းမ်ားအား က်င့္ထံုးကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား အေနျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့ျပီး အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
အသံုးဝင္ႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အလုပ္သမား စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ -

၁)

လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အလုပ္ခန္႕အပ္မႈ

အတင္းအၾကပ္ျပဳလုပ္ေစေသာ၊ အခ်ည္အေႏွာင္ (အေၾကြးျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္း အပါအ၀င္) သို႕မဟုတ္
အလုပ္သင္အျဖစ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားေသာ လုပ္သား၊ မိမိစိတ္ဆႏၵမပါဝင္ဘဲ သို႕မဟုတ္ အက်ဥ္းလုပ္သားမ်ားကို
အသံုးခ်ထားေသာ၊ ကြ်န္ျပဳထားေသာ သုိ႕မဟုတ္ လူကုန္ကူးခံထားရသူမ်ားကို အသံုးမျပဳရပါ။ ယင္းတြင္ လုပ္သား
သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္း၊ အၾကပ္ကိုင္ျခင္း၊ အဓမၼေခၚေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္
အတုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ပုန္းခိုခြင့္ေပးျခင္း၊ လူစုေဆာင္းျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္
လူမ်ားအား လက္ခံျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ လုပ္ငန္းေနရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကို
အက်ဳိးအေၾကာင္းမရွိဘဲ ပိတ္ပင္ျခင္း မျပဳသင့္သည့္အျပင္ ကုမၸဏီမွ ေပးထားေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ၀င္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ထြက္ျခင္းအေပၚတြင္လည္း အက်ဳိးအေၾကာင္းမရွိဘဲ ပိတ္ပင္ျခင္း မရွိရပါ။ အလုပ္ခန္႕ျခင္းျဖစ္စဥ္၏
တစိတ္တပိုင္းအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးထားေသာ အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္မႈ
သေဘာတူညီမႈကို ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းအထဲတြင္ အလုပ္အကိုင္ ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ႏွင့္
အေျခအေနမ်ားပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ျပီး အလုပ္သမားအေနျဖင့္ မိမိ၏ႏိုင္ငံသို႔မဟုတ္ ေနရပ္သုိ႔
မထြက္ခြာမီတြင္ ျဖစ္ရမည္။ ထုိ႔ျပင္ လက္ခံမည့္ႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္မႈ
သေဘာတူညီမႈတြင္ အစားထုိးျခင္းသုိ႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ယင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္
တန္းတူညီမွ်ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ပိုေကာင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ အေျခအေနမွအပ ခြင့္ျပဳေတာ့မည္
မဟုတ္ပါ။ အလုပ္အကိုင္တိုင္းသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ကို
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ လြတ္လပ္စြာ ထြက္ႏိုင္ျပီး အလုပ္၀င္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ရမည္။ အလုပ္သမား၏
သက္ေသခံလက္မွတ္ သုိ႕မဟုတ္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ား အစိုးရထုတ္ေပးထားသည့္
သက္ေသခံလက္မွတ္၊ ပတ္စပုိ႕မ်ားသုိ႕မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ပါမစ္ အစရိွသည္တုိ႕ကို ဥပေဒအရ ထိန္းသိမ္းထားရန္
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လုိအပ္သည္မွအပ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ပြစ
ဲ ားေအးဂ်င့္တုိ႔သည္ ရယူထားျခင္း၊ ဖ်က္စီးပစ္ျခင္း၊ ဖံုးကြယ္ထားျခင္းႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ကို
ျငင္းဆိုျခင္းတုိ႔ကို မျပဳလုပ္ရပါ။ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း အလုပ္ရွင္သုိ႕မဟုတ္ ပြစ
ဲ ားေအးဂ်င့္တုိ႔ကို
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူေခၚယူေၾကးႏွင့္ အျခားေသာေၾကးမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ မလိုရပါ။ အကယ္၍ ထုိက့ဲသုိ႕
အခေၾကးေငြမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေပးအပ္ခ့ဲရပါက ယင္းေငြေၾကးမ်ားကို အလုပ္သမားထံသုိ႕
ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

၂)

အလုပ္သမားငယ္မ်ား

ကေလးအလုပ္သမားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆို အသံုးမျပဳရပါ။ “ကေလး”ဆိုသည့္
အသံုးအႏႈန္းသည္ အသက္၁၅ႏွစ္ေအာက္ မည္သူကိုမဆို သုိ႕မဟုတ္ မျဖစ္မေန သင္ၾကားရမည့္ ပညာေရး ျပီးေျမာက္မည့္
အသက္ေအာက္ သုိ႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံမွ အလုပ္ခန္႔အပ္ႏိုင္မည့္ အနည္းဆံုးအသက္ ေအာက္မ်ားထဲမွ မည္သည္က
အၾကီးဆံုးျဖစ္သည္ကို ၾကည့္ျပီး ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင္ၾကားႏိုင္ေရး အစီအစဥ္ကို
အသံုးျပဳျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းနည္းနာမ်ားကို လုိက္နာပါက ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ အသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္
အလုပ္သမားမ်ား (အလုပ္သမားငယ္မ်ား)သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ ညဘက္အလုပ္ဆင္းျခင္းႏွင့္
အခ်ိန္ပုိလုပ္ကိုင္ရျခင္း အလုပ္မ်ားကို မလုပ္ကိုင္ရပါ။ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားလုပ္သားမ်ားအေပၚ သင့္ေလ်ာ္သည့္
စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ၾကပ္မတ္စြာ ပညာေရးမိတ္ဖက္သူမ်ားကို
ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကို သက္ေရာက္သည့္ ဥပေဒႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းနည္းနာမ်ားအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အဖြ႕ဲ ဝင္သည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားကို
အားလံုးေသာ ေက်ာင္းသားလုပ္သားမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္။ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား မရိွခ့ဲပါက ေက်ာင္းသားလုပ္သားမ်ားႏွင့္
အလုပ္သင္မ်ား၏ လခႏႈန္းသည္ တူညီေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္သည့္ အျခားေသာ အေျခခံလုပ္သားမ်ားႏွင့္
အနည္းဆံုး တူညီေသာ လစာရိွရမည္။

၃)

အလုပ္ခ်ိန္

စီးပြားေရးက်င့္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာခ်က္အရ ရွင္းလင္းစြာ ဆက္စပ္ေနသည္မွာ အလုပ္သမားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလွ်င္
ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းျခင္း၊ အလုပ္ထြက္ႏႈန္း တိုးလာျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာရႏႈန္းႏွင့္ ဖ်ားနာမႈတိုးလာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။
အလုပ္လုပ္ကိုင္ခ်ိန္သည္ ျပည္တြင္းဥပေဒအရ အမ်ားဆံုး သတ္မွတ္ထားသည္ကိုလည္း မေက်ာ္လြန္ရပါ။ ထုိ႔ျပင္
သီတင္းတစ္ပတ္စာ အလုပ္ခ်ိန္သည္ အေရးေပၚႏွင့္ ထူးျခားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွအပ အခ်ိန္ပိုအပါအဝင္ နာရီ ၆၀ ထက္
မေက်ာ္လြန္ရပါ။ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၇ရက္တိုင္းတြင္ အနည္းဆံုး ပိတ္ရက္ ၁ ရက္ ခြင့္ျပဳထားရမည္
ျဖစ္သည္။

၄)

လစာႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

အလုပ္သမားမ်ားကို ေပးထားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ အနည္းဆံုးလစာ၊ အခ်ိန္ပိုသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဥပေဒအရ
သတ္မွတ္ထားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ေသာ လစာဥပေဒမ်ား အားလံုးႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။
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ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခ်ိန္ပိုေၾကးေငြသည္ ပံုမွန္ရရိွေသာ နာရီအလိုက္ေၾကးထက္
ပိုမိုျမင့္မားရမည္။ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အျပစ္ေပးမႈအရ လစာမွ ႏုတ္ယူျခင္းကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။
လစာေပးအခ်ိန္တိုင္းအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားကို အခ်ိန္တိက်ျပီး နားလည္ရလြယ္ေသာ လစာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားေပးၿပီး
ယင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းအတြက္ ရသင့္ေငြကို တိက်စြာ အတည္ျပဳေပးမည့္ လံုေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
ပါ၀င္ရမည္။ ယာယီႏွင့္ ျပင္ပမွခိုင္းေစထားေသာ လုပ္သားမ်ားအား အသံုးျပဳမႈ အားလံုးသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒ၏
သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းတြင္သာ ရိွမည္ျဖစ္သည္။

၅)

လူသားဆန္ေသာ ဆက္ဆံမႈ

မည္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္၍ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း
ကိုယ္ကာယပိုင္းဆိုင္ရာအရ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရာ အလုပ္သမားမ်ားကို ေစာ္ကားျခင္းမ်ား
အပါအ၀င္ ၾကမ္းတမ္းၿပီး လူသားမဆန္ေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရိွရမည္မဟုတ္သလို ထုိကဲ့သို႕ဆက္ဆံရန္
ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားလည္း မရိွရပါ။ ထုိလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းစဥ္မ်ားကိုလည္း
ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကို အသိေပးထားရမည္။

၆)

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွျခင္း

အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား
ကင္းေဝးေစရန္ ၾကိဳးပမ္းရမည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ အသက္၊ လိင္၊ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ လူမ်ိဳးသုိ႕မဟုတ္ ေမြးရပ္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္မႈ၊ သမဂၢအဖြ႕ဲ ၀င္ျဖစ္မႈ၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ဂုဏ္ပုဒ္၊ ကာကြယ္ေပးထားေသာ
မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ အခ်က္အလက္သုိ႕မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္ျပီး ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ လခမ်ား၊
ရာထူးတိုးေပးျခင္း၊ ဆုေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ အစရိွသည္တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္ဆိုင္ရာ
အေလ့အက်င့္မ်ားတြင္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ရပါ။ ဘာသာေရးကိစၥမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ေနရာထုိင္ခင္းမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ရပါမည္။ ထုိ႕ျပင္္ အလုပ္သမားသုိ႕မဟုတ္
အလုပ္သမားျဖစ္လာႏိုင္သူမ်ားသည္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံႏိုင္သည့္ ေဆးစစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ကာယ စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစရန္
မျဖစ္ေစသင့္ပါ။

၇)

အဖြ႕ဲ အစည္း၏ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္

ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္အညီ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္သမဂၢမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္
ယင္းတုိ႔တြင္ ပါ၀င္ခြင့္၊ စုစည္း၍ ေစ်းညွိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းရာတြင္ ပါဝင္ျခင္းတုိ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို
ေလးစား႐ံုသာမက အဆိုပါ ကိစၥမ်ားကို ေရွာင္ရွားသည့္ အလုပ္သမားတို႔၏ အခြင့္အေရးကိုလည္း ေလးစားမႈ ရိွရမည္။
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားသည္ ပြင့္လင္းစြာ ဆက္ဆံၿပီး အႀကံဉာဏ္မ်ားကို မွ်ေ၀ျခင္းအျပင္
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လုပ္ကိုင္ရသည့္ အေျခအေနႏွင့္ စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈတြင္လည္း ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ၊
အျပစ္တင္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရမႈ သို႔မဟုတ္ ေစာ္ကားခံရမႈ တုိ႔အတြက္ စိုးရိမ္ရန္မလိုဘဲ စိတ္ပါ၀င္စားခြင့္ ရွိရမည္။
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ခ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး

အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ဒဏ္ရာရရိွမႈႏွင့္ ဖ်ားနာမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္သာမက လံုျခံဳျပီး
က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အလုပ္ခြင္သည္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြး၊
ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္အတန္း တေျပးညီရိွမႈႏွင့္ အလုပ္သမားထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျမွင့္တင္မႈတို႔
အေပၚတြင္ တိုးတက္ေစႏိုင္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ အဖြ႕ဲ ဝင္တို႕ သတိျပဳမိသည္မွာ အလုပ္သမားတုိ႔၏
အားထုတ္မႈႏွင့္ ပညာေရးသည္လည္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး အေၾကာင္းမ်ားအေပၚတြင္
အေရးပါလွသည္။
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈစနစ္မ်ား OHSAS 18001 ႏွင့္ ILO မွ အလုပ္အကိုင္ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို က်င့္ထံုးျပင္ဆင္ရာတြင္ အညႊန္းအေနျဖင့္ အသံုးျပဳျပီး အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ထည့္သြင္းရာတြင္လည္း အသံုးဝင္သည့္ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး စံႏႈန္းမ်ားမွာ -

၁)

အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းမႈ

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးကင္းမႈအတြက္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ (ဥပမာ - ဓာတု၊လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အျခားေသာ
စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား၊ မီး၊ ယာဥ္ႏွင့္ ျပဳတ္က်ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား) တို႕ကို ရွာေဖြ ဆန္းစစ္ျပီး သင့္ေတာ္ေသာ ဒီဇိုင္း၊
အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းအရ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ေစျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္
ေဘးကင္းေသာ အလုပ္အကိုင္မႈ နည္းလမ္းမ်ား (ေသာ့ပိတ္/စာခ်ိတ္ေစျခင္း)ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ ေဘးကင္းေရး
ေလ့က်င့္မႈမွတဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါက
အလုပ္သမားမ်ားကို သင့္ေတာ္ျပီး ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည့္ တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ ကာကြယ္သည့္
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားအေၾကာင္း ပညာေပးအရာမ်ားကို
ေပးအပ္ရမည္။ သင့္ေတာ္သည့္ အဆင့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျပီး အႏၲရာယ္ၾကီးမားသည့္ အလုပ္အကိုင္အေျခအေနမ်ားတြင္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီး/မီးဖြားျပီးစ မိခင္မ်ားကို ဖယ္ရွားေစျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရာေနရာတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မီးဖြားျပီးစ
မိခင္မ်ားကို ဖယ္ရွားေစျခင္း သုိ႕မဟုတ္ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းတို႔ အပါအဝင္ မီးဖြားျပီးစ မိခင္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ
ေနထုိင္ရာမ်ားကို ပါဝင္ေစရမည္။

Responsible Business Alliance လုပ္ေဆာင္ခ်က္ က်င့္ထံုး ဗားရွင္း 6.0

7

၂)

အေရးေပၚ ျပင္ဆင္မႈမ်ား

ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ရွာေဖြျပီး ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အလုိ႔ငွာ
အေရးေပၚ အစီအစဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ျပီး တုံ႔ျပန္ရန္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အေရးေပၚ တင္ျပျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားကို
အသိေပးျခင္းႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း လမ္းစဥ္မ်ား၊ အလုပ္သမား သင္တန္း ပို႕ခ်ျခင္းမ်ား၊ သင့္ေတာ္သည့္
မီးေလာင္မႈကို အာ႐ံုခံျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းသတ္သည့္ ကိရိယာ၊ ရွင္းလင္းျပီး အတားအဆီးမရွိဘဲ လုံေလာက္သည့္
ထြက္ေပါက္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္နာလန္ထူႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထုိအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္
အသက္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အိမ္ျခံေျမမ်ားအေပၚ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈကို ဦးတည္ျပီး ေလွ်ာ့ခ်မည္ ျဖစ္သည္။

၃)

အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာရရိွမႈႏွင့္ ဖ်ားနာမႈ

အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာရရိွမႈႏွင့္ ဖ်ားနာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ စီမံခန္႕ခြရ
ဲ န္၊ ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္ရန္ႏွင့္ တင္ျပရန္
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စနစ္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားတင္ျပရန္ အားေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးအစား ခြျဲ ခားျပီး ဒဏ္ရာရရိွမႈႏွင့္
ဖ်ားနာမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ ေဆးကုသခံယူမႈကို ေပးအပ္ျခင္း၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီး
မွန္ကန္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို က်င့္သံုး၍ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ျပန္လည္
အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္းတုိ႕ ပါဝင္သည္။

၄)

စက္ရံုပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမားေရး

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဓာတု၊ ဇီဝႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕မႈကို ရွာေဖြဆန္းစစ္ျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္
ထိန္းခ်ဳပ္ပံု အဆင့္အလုိက္ လုပ္ကိုင္ရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေဘးအႏၲ်ရာယ္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဒီဇိုင္း၊
အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းႏွင့္ စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားျဖင့္ ဖယ္ရွား သုိ႕မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အၲရာယ္မ်ားကို
လံုေလာက္စြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါက အလုပ္သမားမ်ားကို သင့္ေတာ္ျပီး ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားသည့္
တစ္ဦးခ်င္း ကာကြယ္သည့္ ကိရိယာမ်ား ေပးအပ္ထားရမည္။ ကာကြယ္သည့္ အစီအစဥ္တြင္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားအေၾကာင္း သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ရမည္။

၅)

႐ုပပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာအရ ပင္ပန္းေသာအလုပ္

ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ ေလးလံျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အၾကိမ္ၾကိမ္ မရျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ
မတ္တပ္ရပ္ရျခင္းႏွင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ထပ္ကာထပ္ကာ သုိ႕မဟုတ္ အားထုတ္ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အပါအ၀င္
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ပင္ပန္းေသာအလုပ္မ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ကို အလုပ္သမားမ်ား ထိေတြ႕ရာတြင္ ရွာေဖြဆန္းစစ္ျပီး
ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။
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၆)

စက္ပစၥည္းမ်ား အကာအကြယ္ထားျခင္း

ေဘးအႏၲရာယ္ လံုျခံဳမႈအတြက္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ အျခားစက္ယႏၲရားမ်ားကို ဆန္းစစ္ရမည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အကာအကြယ္မ်ား၊ အျပန္အလွန္ ေသာ့ခတ္ျခင္းႏွင့္ ၾကားခံမ်ားကို စက္ယႏၲရားမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ
ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ေပးအပ္ျပီး သင့္ေလ်ာ္စြာ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။

၇)

သန္႕စင္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေနထုိင္ရာ

အလုပ္သမားမ်ားကို သန္႕ရွင္းသည့္အိမ္သာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ေသာက္ႏိုင္သည့္ေရ၊ သန္႕ရွင္းသည့္
အစားအေသာက္ျပင္ဆင္မႈ၊ သိုေလွာင္မႈႏွင့္ အစားအေသာက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္။ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား သုိ႕မဟုတ္
လုပ္သားေအးဂ်င့္မ်ားမွ ေပးအပ္သည့္ အလုပ္သမားအေဆာင္သည္ သန္႔ရွင္းျပီး လံုျခံဳေအာင္ ထားရွိရမည္ျဖစ္ကာ
သင့္ေတာ္သည့္ အေရးေပၚထြက္ေပါက္၊ ေရခ်ိဳးရန္ေရပူ၊ လံုေလာက္သည့္ မီးအလင္းေရာင္ႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္၊
တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ လံုျခံဳသည့္ ေနထုိင္ရာေနရာတြင္ မိမိ၏အဖုိးတန္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းထားရန္ေနရာႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ကိုယ္ပိုင္ေနရာႏွင့္တကြ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အဝင္အထြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုပါ ေပးအပ္ထားရမည္။

၈)

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး ဆက္သြယ္ျခင္း

အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
သင္တန္းပို႕ခ်မႈကို အလုပ္သမား၏ ဘာသာစကားသုိ႕မဟုတ္ အလုပ္သမား နားလည္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္
အလုပ္သမား ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေပးအပ္ရမည္။ ယင္းအႏၲရာယ္မ်ားဟုဆိုရာတြင္
စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဓာတုဆိုင္ရာ၊ မီးႏွင့္ ကိုယ္ကာယပိုင္းဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားတို႕လည္း
အပါအဝင္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းေနရာမ်ားတြင္
ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားရမည္ သို႕မဟုတ္ ရွာေဖြႏိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ထားရိွရမည္ျဖစ္ျပီး

အလုပ္သမားမ်ား လက္လွမ္းမွီရမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းပုိ႕ခ်ျခင္းကို အလုပ္အကိုင္ မစတင္မီတြင္ ႀကိဳတင္၍
အလုပ္သမားမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ပံုမွန္ ေပးအပ္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားကို
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ေစရန္ အားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
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ဂ။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

ကမာၻ႕အဆင့္မီ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္သိတတ္မႈသည္ အေရးပါျခင္းကို အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား
သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ဆိုးေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္ျပီး
အမ်ားျပည္သူ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ISO 14001 ႏွင့္ ေဂဟစီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈႏွင့္
ေငြေၾကးဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ စာရင္းစစ္စနစ္ (EMAS) အစရိွသည့္ အသိအမွတ္ျပဳ စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈ စနစ္မ်ားကို
က်င့္ထံုးျပင္ဆင္ရာတြင္ ရည္ညႊန္းခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳျပီး ေနာက္ထပ္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
အသံုးဝင္သည့္ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားမွာ -

၁)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း

(ဥပမာ စြန္႔ပစ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း) ကဲ့သို႔ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္
စာရင္းသြင္းမႈမ်ား အားလံုးကို ရရွိထိန္းသိမ္းထားၿပီး လက္ရွိႏွင့္ လိုက္နာရမည့္ ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္
အစီရင္ခံျခင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထားရွိရမည္။

၂)

ေလထုညစ္ညမ္းျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ေလထုညစ္ညမ္းသည့္ အရာမ်ားပ်ံ႕ႏွ႔ံျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းအျပင္ အညစ္အေၾကးမ်ား ထုတ္လႊတ္ျခင္းကို
အရင္းအျမစ္မွစတင္ျပီး ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသုိ႕မဟုတ္ ဖယ္ရွားျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း ထိန္းခ်ဳပ္သည့္
ကိရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈကို ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္
အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေရ၊ ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာမ်ား၊ သတၳဳဓာတ္မ်ားႏွင့္
သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား အပါအ၀င္ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားအား အသံုးျပဳမႈကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ထုတ္လုပ္မႈကို ျပဳျပင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ပစၥည္းအစားထိုးျခင္း၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း၊
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးစြျဲ ခင္း သို႔မဟုတ္အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည္။

၃)

ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အရာဝတၳဳမ်ား

ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူသုိ႕မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဒုကၡေပးႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ျပီး
မွတ္သားေစ၍ လံုျခံဳစြာ ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ေရြ႕လ်ားမႈ၊ သိုေလွာင္မႈ၊ အသံုးျပဳမႈ၊ ျပန္လည္သန္႕စင္မႈ၊ ျပန္လည္ အသံုးျပဳမႈႏွင့္
ဖယ္ရွားမႈတုိ႔ကို ေသခ်ာေအာင္ စီမံခန္႕ခြရ
ဲ မည္။
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၄)

အစိုင္အခဲ အညစ္အေၾကး

အဖြ႕ဲ ၀င္သည္ (ေဘးအႏၲရာယ္ မရွိေသာ) အစိုင္အခဲ အညစ္အေၾကးကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္
တာ၀န္သိသိျဖင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔အတြက္ စနစ္က်သည့္ ပံုစံတစ္ခုကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

၅)

ေလထုအတြင္းသို႔ ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ား

အေငြ႕ျပန္လြယ္ေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးမႈန္မ်ား၊ ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္သည့္ အရာမ်ား၊ အမႈန္႔မ်ား၊ အိုဇုန္းကို
ပ်က္စီးေစသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လည္ပတ္မႈမွ ထြက္ရွိေသာ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားကို မီး႐ွိဳ႕ျခင္းတို႔မွ ေလထုအတြင္းသို႔
ထုတ္လႊတ္ျခင္းကို သတ္မွတ္ျခင္း၊

အခါအားေလ်ာ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ မထုတ္လႊတ္ခင္ လိုအပ္သလို သန္႔စင္ေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။
အဖြ႕ဲ ဝင္တုိ႔သည္ ေလထုထုတ္လႊတ္ ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို
လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၆)

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားကန္႕သတ္ျခင္း

အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဝယ္သူလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း
ျပန္လည္သန္႕စင္ျခင္းအတြက္ တံဆိပ္ကပ္ျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္းတို႕အပါအဝင္ တားဆီးျခင္းကို သီးျခားထုတ္ကုန္မ်ားမွ
အရာဝတၱဳမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။

၇)

ေရစီမခ
ံ န္႕ခြမ
ဲ ႈ

အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားသည္ ေရစီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္ကို က်င့္သံုးျပီး စာရြက္စာတမ္းျပဳစုျခင္း၊ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကိုျပဳစုျခင္း၊
ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေရအသံုးျပဳပံုႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပံုမ်ား၊ ေရကိုထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္
ေရဆိုးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နည္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေရဆိုးေရညစ္မ်ားကို
ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကုိျပဳစု၊ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး မထုတ္လႊတ္ခင္သုိ႕မဟုတ္ မဖယ္ရွားခင္ လိုအပ္သလို
သန္႕စင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဖြ႕ဲ ဝင္အေနျဖင့္ ေရဆိုးသန္႕စင္မႈစနစ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ေရထည့္စနစ္မ်ားကို
အခ်ိန္တိုင္းေစာင့္ၾကည့္ျပီး အေကာင္းမြန္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
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၈)

စြမ္းအင္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား

စြမ္းအင္သံုးစြျဲ ခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား စကုပ္ ၁ ႏွင့္ ၂ တုိ႔အားလံုးကို လုပ္ငန္းေနရာ
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုရိတ္အဆင့္တြင္ ေျခရာခံထားၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ကုန္က်ေငြ
ပိုသက္သာေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စြမ္းအင္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ စြမ္းအင္သံုးစြမ
ဲ ႈႏွင့္
ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းတို႕ကို ရွာေဖြရမည္ ျဖစ္သည္။
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ဃ။

က်င့္ဝတ္မ်ား

လူမႈတာဝန္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျပီး ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားႏွင့္ ေအးဂ်င့္ပစ
ြဲ ားတို႕သည္
က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ား အျမင့္ဆံုးထားရိွရန္လုိအပ္သည္။ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ -

၁)

စီးပြားေရး စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္ အျမင့္မားဆံုး စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ စံႏႈန္းကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရမည္ျဖစ္သည္။
အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ လာဘ္ထုိးျခင္း၊ အဂတိလုိက္စားျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ အလြသ
ဲ ံုးစားျခင္းက့ဲသုိ႕ေသာ
နည္းလမ္းအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တားျမစ္ရန္ႏွင့္ သည္းခံေပးျခင္း မရိွေစရပါ။

၂)

မသင့္ေတာ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား မရိေ
ွ စရန္

လာဘ္ထုိးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ မသမာ မေလ်ာ္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အခြင့္အေရး ရရိွျခင္းကို ကတိျပဳျခင္း၊
ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ယင္းတုိ႕တားျမစ္ျခင္းသည္
တန္ဖုိးရိွသည့္အရာကို ၾကားေနတစ္ေယာက္ မွတဆင့္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ျပီီး ျဖစ္ေစ ေပးအပ္ရန္ ကတိေပးျခင္း၊
ေပးအပ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လက္ခံျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးမ်ားကို ရရိွရန္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းရန္၊ မည္သူႏွင့္မဆို
တိုက္ရိုက္စီးပြားေရးလုပ္ရန္ သုိ႕မဟုတ္ မသင့္ေတာ္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရိွရန္ တုိ႕ ပါဝင္သည္။
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ေစျခင္းတုိ႕ကို က်င့္သံုးေစျခင္းျဖင့္ အဂတိလိုက္စားျခင္း တိုက္ဖ်က္မႈကို
ေသခ်ာေစမည္ ျဖစ္သည္။

၃)

သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ေဆာင္ျပီး အဖြ႕ဲ ဝင္တုိ႕၏ စီးပြားေရးစာအုပ္မ်ားႏွင့္
မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဖြ႕ဲ ဝင္၏ လုပ္အား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္လံုျခံဳေရး
အခ်က္အလက္မ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ က်င့္စဥ္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ား၊ တည္ေဆာက္ပံု၊
ေငြေၾကးအေျခအေနႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သက္ေရာက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
ယင္းလုပ္ငန္းက်င့္သံုးပံု နည္းစနစ္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းမ်ား မွားယြင္းစြာ ျပထားျခင္း သို႕မဟုတ္
ေထာက္ပံ့သည့္လမ္းေၾကာင္းတြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ပံုမ်ားကို မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားကို လက္မခံပါ။
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၄)

ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈ

ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားမႈ ရိွရမည္။ နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္
မည္သုိ႔လုပ္ကိုင္ရမည္ ဆိုသည္မ်ားကို ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးသည့္ ပံုစံျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဝယ္သူႏွင့္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတုိ႕၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳစြာ သိမ္းဆည္းထားရမည္ ျဖစ္သည္။

၅)

မွ်တေသာ စီးပြားေရး၊ ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးျပိဳင္ဆုိင္ျခင္းမ်ား

မွ်တေသာ စီးပြားေရး၊ ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ျပိဳင္ဆုိင္ျခင္း စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။

၆)

ကိုယ္ပိုင္ဟန္ကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကလ့ဲစားမေခ်ျခင္း

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္၊ အမည္မသိေစျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား သတင္းေပးသူ
ကာကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို 2 ဥပေဒမွ မတားျမစ္သေရြ႕ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရမည္ ျဖစ္သည္။
အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ သူတို႕ကို ကလ့ဲစားျပန္ေခ်မည္ကို မေၾကာက္ရြံ႕ေစပဲ ဆက္သြယ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ရိွရမည္ျဖစ္သည္။

၇)

သတၱဳတြင္းထြက္မ်ားကို တာဝန္သိစြာ ရယူျခင္း

အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ အာမခံေပးရမည့္ မူဝါဒမွာ ထုတ္လုပ္သည့္ တန္သလန္္၊ ဒန္၊ တန္စတန္ႏွင့္
ေရႊသတၱဳတို႕သည္ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားကပ္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရိွ
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကို ေငြေရးေၾကးေရးအရ
သို႕မဟုတ္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား တိုက္ရိုက္ သုိ႕မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ မေပးအပ္ေနေၾကာင္းကို အာမခံရမည္ ျဖစ္သည္။
အဖြ႕ဲ ဝင္တို႕အေနျဖင့္ အရင္းအျမစ္၏ေနာက္ေၾကာင္းကို လုိက္ျပီး ယင္းတြင္းထြက္သတၱဳမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္သူလမ္းေၾကာင္းႏွင့္
ဝယ္သူမ်ားမွ ေတာင္းဆိုပါက ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၈)

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ

အဖြ႕ဲ ဝင္တို႕သည္ သူတို႕ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္သည့္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူ၊ ဝယ္သူမ်ား၊ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္
လူတိုင္း၏ အက်ိဳးအေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အဖြ႕ဲ ဝင္တို႕သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူ သိမ္းဆည္း
လုပ္ကိုင္ လႊဲေျပာင္းျပီး မွ်ေဝရာတြင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခံဳေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း
လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။
2

သတင္းေပးသူ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ - ကုမၸဏီမွ အလုပ္သ မားသို႕မဟုတ္ ဝန္ထ မ္း၊ အမ်ားပိုင္အဖြဲ႕ ဝန္ထမ္း သုိ႕မဟုတ္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕မွ မသင့္ေလ်ာ္စာြ

လုပ္ကုိင္သည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသ ည့္ မည္သူမဆိုကို ဆိုလိုသ ည္။
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င။

စီမံခန္႕ခြဲမႈ စနစ္မ်ား

အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားသည္ က်င့္ထံုး၏ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈ စနစ္ကို က်င့္သံုးရမည္ ျဖစ္သည္။
စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈစနစ္အေနျဖင့္ ေသခ်ာေစမည္မွာ - (က) အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲ ဝင္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဝယ္သူ လုိအပ္ခ်က္မ်ား (ခ) ယင္းက်င့္ထံုးႏွင့္အညီ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (ဂ) ယင္းက်င့္ထံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အႏၲရာယ္မ်ား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့က်ေစျခင္းတို႕
ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဆက္လက္ျပီး တိုးတက္ေစရန္ကိုလည္း ေထာက္ပ့ံေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈ စနစ္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္တို႕ ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၁)

ကုမၸဏီမွ ၾကိဳးပမ္းမႈ

အဖြ႕ဲ အစည္းဆိုင္ရာ လူမႈဆိုင္ရာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တာဝန္သိမႈ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္သည္ အဖြ႕ဲ ဝင္အေနျဖင့္
လိုက္နာမႈႏွင့္ ဆက္လက္၍ တိုးတက္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈကို ေသခ်ာေစျပီး အၾကီးတန္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ ေဒသဘာသာစကားႏွင့္ တင္ျပရန္ ျဖစ္သည္။

၂)

စီမခ
ံ န္႕ခြမ
ဲ အ
ႈ ေပၚ ယံုၾကည္ႏိုင္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူႏိုငမ
္ ႈ

အဖြ႕ဲ ဝင္အေနျဖင့္ စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈစနစ္မ်ား က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္
အၾကီးတန္းကုမၸဏီတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ တာဝန္ရိွသူမ်ားတြင္ တာဝန္ရိွေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ရမည္။
အၾကီးတန္းစီမံခန္႕ခြသ
ဲ ူမ်ားသည္ ပံုမွန္အေနျဖင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္၏ အေျခအေနကို စစ္ေဆးသည္။

၃)

ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဝယ္သူလိုအပ္ခ်က္မ်ား

သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဤက်င့္ထံုး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ဝယ္သူလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ရွာေဖြ ေစာင့္ၾကည့္ နားလည္ေစသည့္ ျဖစ္စဥ္
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၄)

အႏၲရာယ္ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ စီမခ
ံ န္႕ခြမ
ဲ ႈ

ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ လိုက္နာမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈတို႕ကို ရွာေဖြသတ္မွတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ 3 ႏွင့္
အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား လုပ္ေဆာင္ပံုႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္သားက်င့္စဥ္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုစီအလိုက္
အေရးပါပံု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ကိုယ္ကာယ ထိန္းခ်ဳပ္ပံုမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေစျပီး
ရွာေဖြေတြ႕ရိွထားသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားလိုက္နာမႈကို ေသခ်ာေစရန္

၅)

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တိုးတက္ေစျခင္း

ေရးခ်ထားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္
အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္ေစရာတြင္ အခ်ိန္အလိုက္ အဖြ႕ဲ ဝင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္
အေနျဖင့္ ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈပါ ပါဝင္သည္။

၆)

သင္တန္းေပးျခင္း

မန္ေနဂ်ာမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မူဝါဒမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတိုးတက္ေအာင္ အလုပ္သမားမ်ားကို က်င့္သံုးေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ နည္းစနစ္လိုအပ္ခ်က္
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျပည့္မီေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား။

၇)

ဆက္သြယ္ျခင္း

အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ား၊ က်င့္စဥ္မ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားႏွင့္ ဝယ္သူမ်ား၏
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရိုးရွင္းျပီး မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္သည့္ ျဖစ္စဥ္။

၈)

အလုပ္သမားမ်ား၏ တံု႕ျပန္ခ်က္၊ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းႏွင့္ ေစာဒကတက္ျခင္း

လက္ရိွျဖစ္စဥ္မ်ား ယခုစတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ ေစာဒကသက္မႈ ျဖစ္စဥ္သည္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္
ယခုက်င့္ထံုးမွ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ေဖာက္ဖ်က္မႈအေပၚ နားလည္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ တုံ႕ျပန္ခ်က္မ်ား
ရရိွႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဆက္လက္၍ တုိးတက္မႈမ်ားကို အားေပးႏိုင္ရန္။

3

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆန္းစစ္မႈတြင္ ပါဝင္ရမည့္ ေနရာမ်ားမွာ ထုတ္လုပ္မႈ ေနရာမ်ား၊

ဂိုေဒါင္ႏွင့္ သုိေလွာ င္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ား၊ စက္ရ/ံု ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ရာ ကိရိယာ၊ ဓာတ္ခဲခ
ြ န္းမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ရာေနရာမ်ား၊ သန္႕စင္ေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ေရခ်ိဳးခန္း မ်ား)၊ မီးဖုိေခ်ာင္၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားေနအိမ္/အေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည္။
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၉)

စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား

ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစျပီး က်င့္ထံုး၏အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဝယ္သူမ်ား၏
စာခ်ဳပ္လိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တာဝန္မ်ားကို အခ်ိန္အလိုက္ မိမိဘာသာမိမိဆန္းစစ္မႈ။

၁၀)

မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္စဥ္

အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေလ်ာ့နည္းျခင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အတြင္း သုိ႕မဟုတ္ ျပင္ပမွ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊
စစ္ေဆးခ်က္မ်ား၊ စံုစမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား။

၁၁)

စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား

စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖန္တီးျပီး ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအလိုက္ ေလ်ာ္ညီေစရန္ ေသခ်ာေစျခင္း။

၁၂)

ေပးသြင္းသူ၏ တာဝန္

ေပးသြင္းသူမ်ားကို လိုအပ္သည့္ က်င့္ထံုးမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေပးရန္ႏွင့္ က်င့္ထံုးအေပၚ ေပးသြင္းသူ
လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ျဖစ္စဥ္။

Responsible Business Alliance လုပ္ေဆာင္ခ်က္ က်င့္ထံုး ဗားရွင္း 6.0

17

ရည္ညႊန္းမ်ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စံႏႈန္းမ်ားကို က်င့္ထံုးျပင္ဆင္ရာတြင္ အသံုးျပဳျပီး အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
အသံုးဝင္ေသာ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စံႏႈန္းမ်ားသည္ အဖြ႕ဲ ဝင္တစ္ဦးစီတိုင္းမွ အားေပးမည္/
အားမေပးမည္မွာ မေသခ်ာပါ။
Dodd-Frank Wall Street ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒ
http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
ေဂဟစနစ္ စီမံခန္႕ခြျဲ ခင္းႏွင့္ ေငြစာရင္းစစ္ေဆးျခင္း စနစ္ http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
က်င့္ဝတ္ပိုင္း ဖလွယ္မႈ အစပ်ိဳးျခင္း www.ethicaltrade.org/
ILO လံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈ က်င့္ထံုး
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf
ILO ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား စံႏႈန္းမ်ား
www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm
အိုင္အက္စ္အို 14001 www.iso.org
ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မီးေဘးကာကြယ္ေရး အဖြ႕ဲ အစည္း www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp
ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ေနရာႏွင့္ အႏၲရာယ္ၾကီးမားေသာ ေနရာမ်ားမွ တြင္းထြက္သတၱဳမ်ား တာဝန္သိ
ေထာက္ပံ့မႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ OECD ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္ညႊန္ၾကားခ်က္
http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm
OECD ႏိုင္ငံေပါင္းစံုအဖြ႕ဲ အစည္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf
OHSAS 18001 http://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကျငာခ်က္ www.un.org/Overview/rights.html
ကုလသမဂၢ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္မႈ https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
ကုလသမဂၢ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ www.unglobalcompact.org
အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္ ရပိုင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား www.acquisition.gov/far/
SA 8000 http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937
ႏိုင္ငံတကာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံယူမႈ (SAI) www.sa-intl.org
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စာရြက္စာတမ္း သမိုင္း

ဗားရွင္း ၁.၀ - ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၄တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။
ဗားရွင္း ၁.၁ - ေမ ၂၀၀၅ တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ စာရြက္စာတမ္းကို RBA ပံုစံသုိ႕ ေျပာင္းလဲလို္က္ျပီး
စာမ်က္ႏွာအေနအထားကို ျပင္ဆင္ထားသည္။ အေၾကာင္းအရာ ျပင္ဆင္ျခင္း မရိွပါ။
ဗားရွင္း ၂.၀ - ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၅ တြင္ မ်ားစြာေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး ထုတ္ျပန္သည္။ ဗားရွင္း ၃.၀ ဇြန္ ၂၀၀၉ တြင္ မ်ားစြာေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး ထုတ္ျပန္သည္။
ဗားရွင္း ၄.၀ - ဧျပီ ၂၀၁၂ တြင္ မ်ားစြာေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး ထုတ္ျပန္သည္။ ဗားရွင္း ၅.၀ - ႏိုဝင္ဘာ
၂၀၁၄ တြင္ မ်ားစြာေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး ထုတ္ျပန္သည္။
ဗားရွင္း ၅.၁ - မတ္ ၂၀၁၅ တြင္ A1 ကို ျပင္ဆင္၍ ထုတ္ျပန္ျပီး ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ ၂၀၁၆ မွ စအက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။
ဗားရွင္း ၆.၀ - ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၈ တြင္ မ်ားစြာေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး ထုတ္ျပန္သည္။

RBA လုပ္ေဆာင္မႈက်င့္ထံုးသည္ ဇြန္ ၂၀၀၄ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄ ၾကားတြင္ အီလက္ထေရာနစ္
ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အၾကားတြင္ ကနဦးစတင္ျပဳလုပ္ေစသည္။ ကုမၸဏီမ်ားကို ယခုက်င့္ထံုးအား
အသံုးျပဳေစရန္ဖိတ္ၾကားျပီး အားေပးသည္။ responsiblebusiness.org မွတဆင့္ ထပ္မံျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ရရိွႏိုင္ပါသည္။

Responsible Business Alliance လုပ္ေဆာင္ခ်က္ က်င့္ထံုး ဗားရွင္း 6.0

19

